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A Folha tentou ouvir o pre-
feito de Ribeirão Pires, Clóvis
Volpi (PL), sobre a possibilidade
de cancelar a Taxa do Lixo na
cidade. Tributo esse que foi
criado por ele no ano passado e
que os contribuintes começa-
rão a pagar junto com a conta
de água a partir do mês que
vem. Duas cidades da região
metropolitana iniciaram o ano
de 2022 suspendendo a
cobrança da Taxa do Lixo. Os
prefeitos de Barueri e Cotia
anunciaram a não cobrança da
Taxa do Lixo no início da sema-
na passada. Página 03 Vacinas darão só para 30% das crianças com comorbidades

Crime ocorreu na Vila Zampol

Volpi se cala
sobre cancelar
Taxa do Lixo
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EXTRATO DE PORTARIAS
Portaria nº 007/2022 - EXONERAR a PEDIDO a Sra.

VANESSA AMORIM MUSA, portadora da cédula de identi-
dade nº 42.499.455-0, do cargo de Gestor, lotada na
Secretaria de Saúde - SS, de provimento comissionado, a
partir de 06 de Janeiro de 2021. Portaria nº 008/2022 -
NOMEAR as Sras. GREYCE SUELI DE MIRANDA LIMA
PAULA, MERCEDES BRANCO SOLARES e VANESSA BERTO-
LINI MENESES, para compor a Comissão de Contratação
Temporária de Docentes 2022, a partir de 07 de Janeiro de
2022. Portaria nº 009/2022 - INSTITUIR a Comissão
Permanente de Licitações – COPEL - da Prefeitura
Municipal, para o exercício 2022, composta pelos seguin-
tes servidores: PRESIDENTE: EDUARDO DA SILVA DIVINO
VICE-PRESIDENTE: DANIELA APARECIDA FERREIRA MAGA-
LHAES TERRA. MEMBROS: VERÔNICA RODRIGUES DA
SILVA, ROSICLEI DE LIMA MENESES, JULIANA OLIVEIRA DA
SILVA, MERCEDES BRANCO SOLARES, VINICIUS CARDOSO
ALVES DA SILVA, LUANA ALINE DOS SANTOS, PRISCILA
CASSIA ZAMBOTTO, ANDRÉ LUIZ GONZALES, NOELY MEN-
DES, GLAUCIA REGINA TURI, JORGE APARECIDO DA SILVA,
LUCAS PEREIRA MARQUES, HELEN PAOLA DA SILVA OLI-
VEIRA, DANIELA APARECIDA GONÇALVES. Portaria nº
010/2022 -                                        REVOGAR a PORTARIA
nº 090/2021 e INSTITUIR a Comissão Permanente de
Licitações – Modalidade Pregão da Prefeitura Municipal de
Rio Grande da Serra, para o exercício 2022, composta
pelos seguintes servidores: PREGOEIRA: DANIELA APARE-
CIDA FERREIRA MAGALHÃES TERRA. PREGOEIRA: JULIANA
OLIVEIRA DA SILVA. EQUIPE DE APOIO: VERÔNICA RODRI-
GUES DA SILVA, JULIANA ARCANGELO MAZZI, ROSICLEI DE
LIMA MENESES, SUZANA LOPES QUINTÃO DA SILVA,
GLAUCIA REGINA TURI, MERCEDES BRANCO SOLARES,
VINICIUS CARDOSO ALVES DA SILVA, DEBORA DE SOUZA
MATIOLI, ADRIELLE LEYLANE VENTURA MENDONÇA,
DIANA HELENA DA SILVA, NOELY MENDES, FILIPPO ALEO
PAULIN, JORGE APARECIDO DA SILVA, LUCAS PEREIRA
MARQUES, JOSÉ WILIAM LOIOLA DA SILVA. Portaria nº
011/2022 - DESLIGAR POR FALECIMENTO a Sra. ESTEFANI
CAROLINE DA SILVA, portador da cédula de identidade nº.
36.244.919-3, do cargo de Servente de Serviços Gerais,
lotado na Secretaria de Saúde - SS, de provimento Efetivo,
a contar de 07 de Janeiro de 2022. Portaria nº 012/2022 -
EXONERAR a PEDIDO a Sra. NILVIA ALVES DA SILVA, porta-
dora da cédula de identidade nº 13.371.718-5, do cargo de
Gestor, lotada na Secretaria de Saúde - SS, de provimento
comissionado, a partir de 10 de Janeiro de 2022. Portaria
nº 013/2022 - EXONERAR a PEDIDO a Sra. DANIELA

GOMES DE ARAÚJO DA CONCEIÇÃO, portadora da cédula
de identidade nº 28.643.522-6, do cargo de Auxiliar de
Desenvolvimento Infantil, lotada na Secretaria de
Educação e Cultura - SEC, de provimento efetivo, a partir
de 11 de Janeiro de 2022. Portaria nº 014/2022 - EXONE-
RAR a PEDIDO a Sra. GISELE DE FREITAS BARROSO, porta-
dora da cédula de identidade nº 41.092.949-9, do cargo de
Dirigente Escolar, lotada na Secretaria de Educação e
Cultura - SEC, de provimento efetivo, a partir de 11 de
Janeiro de 2022. Portaria nº 015/2022 - NOMEAR o Sr.
FLÁVIO MARCELO DOS SANTOS, portador da cédula de
identidade nº 21.628.617-7, no cargo de Chefe de Setor,
de provimento comissionado, lotada na Secretaria de
Administração - SA, a contar de 11 de Janeiro de 2022.
Portaria nº 016/2022 - EXONERAR o Sr. ERIC DE SOUZA
MELO, portador da cédula de identidade nº 47.203.696-8,
do cargo de Gestor, lotado na Secretaria de Segurança
Trânsito e Defesa Civil - SSTDC, de provimento comissio-
nado, a partir de 12 de Janeiro de 2022. Portaria nº
017/2022 - NOMEAR o Sr. WALTER CORDONI FILHO, por-
tador da cédula de identidade nº 5068339, no cargo de
Secretário de Saúde, lotado na Secretaria de Saúde - SS, a
contar de 10 de Janeiro de 2022.  CLÁUDIO MANOEL
MELO - Prefeito Municipal

RESOLUÇÃO Nº 003/12/2021
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL –

CMAS, no uso de suas atribuições legais, conforme deter-
minado em reunião ordinária em 14/12/2021 cumprindo
as regras da normativa da Assistência Social, de acordo
com a Lei 930/96, alterada pela Lei 1.328/2000, Lei
8.742/93 e Resolução CNAS 237/2006.

Resolve:
Art. 1º -  Aprovar prestação de contas 2º quadrimes-

tre 2021 dos recursos do tesouro Municipal, Recursos
Próprios, Fundos Municipais, Recursos da União e do
Estado;

Art. 2º – Aprovar Demonstrativo da Gestão SUAS do
Governo Federal – SUAS 2020, Demonstrativo
Serviços/Programas do Governo Federal – SUAS 2020, e
Demonstrativo para Co-Financiamento do Governo
Federal – SUAS 2020; e

Art.  3º -   Aprovar Plano de Ação  para Co-
Financiamento do Governo Federal – SUAS 2020;

Art. 4º - Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Maria Aparecida da Costa
Presidente

PPrreeffeeiittuurraa  ddee  RRiioo  GGrraannddee  ddaa  SSeerrrraa

O mundo pede 
saúde mental

O Janeiro Branco é uma
campanha ao estilo da
Campanha Outubro Rosa e da
Campanha Novembro Azul. O
seu objetivo é chamar a aten-
ção da humanidade para as
questões e necessidades rela-
cionadas à saúde mental e
emocional das pessoas. Esta
foi criada em janeiro de 2014
por um grupo de psicólogos de
Uberlândia, Minas Gerais.
De acordo com os idealiza-

dores da campanha podemos
pensar de maneira simbólica
que o primeiro mês do ano é
reservado como uma “página
em branco” para que novas
práticas sejam reescritas,
objetivando o bem-estar da
saúde mental. 
Nesse ano de 2022 a cam-

panha chega à 9ª edição em
meio a crises sanitárias,
sociais, econômicas, entre
outras e após um momento

delicado de aproximadamente
dois anos de pandemia.
Estudos recentes mostram

o quão se torna cada vez mais
urgente ter políticas públicas
para a saúde mental no
mundo, pois existem pessoas
adoecendo frente ao caos epi-
demiológico dos últimos anos,
aumento de crises de ansieda-
de, depressão, violência
doméstica, fome, entre outras
questões. 
Em estudo realizado pela

Fiocruz e outras seis universi-
dades nacionais, 40% da popu-
lação brasileira apresentam
sentimentos frequentes de
tristeza e de depressão, outros
50% apresentam sentimentos
de ansiedade e de nervosismo.
De acordo com Leonardo

Abrahão (psicólogo, palestran-
te e escritor criador do Janeiro
Branco), “a campanha conti-
nuará avançando em sua
declarada missão de orientar
as pessoas, as instituições
sociais, as mídias e as autori-
dades públicas em relação a

tudo o que pode e deve ser
colocado em prática frente à
inegável verdade de que o
mundo pede Saúde Mental!”.
E na linha de raciocínio da

campanha vamos pensar: o
que você está fazendo por
você e para você?
Como estão seus vínculos

sociais mais profundos, como
está seu autoconhecimento,
sua prática de exercícios físi-
cos e hobbies, sua qualidade
de vida, sua autonomia, a
busca por novos conhecimen-
tos, o contato com a natureza,
sua espiritualidade, seus senti-
mentos pela vida e a busca por
condições sociais dignas de
existência e políticas públicas
para saúde mental?
Que 2022 possa ser um ano

de reflexão e de ação na busca
de uma vida emocional e men-
tal mais saudável.

Sandra Ramos Gonçalves
Psicóloga e neuropsicóloga

da Clínica Elgra.
CRP 06/50330.

A r t i g o  d a  S e m a n a

À beira do caos novamente?
É lamentável ter que levantar essa ques-

tão, mas será que estamos à beira dos caos
novamente?
Como se não bastasse ter que enfrentar o

aumento de casos de contaminação pela
Covid-19 e o surto de gripe, agora temos que
lidar com a baixa no quadro de funcionários
que atuam na linha de frente
na Saúde municipal.
O serviço, que já funciona de

forma precária e carece de inú-
meras melhorias, agora sobre-
carrega seus colaboradores
para suprir a falta de 33 funcio-
nários afastados por motivos de saúde. 
Não queremos culpabilizar àqueles que

estão afastados, afinal o risco de contrair a
doença é iminente para quem lida com ela
diariamente. A questão aqui é falta de prepa-
ro da Administração Municipal diante de
uma situação que não aconteceu da noite

para o dia. Afinal, completamos dois anos de
pandemia e esquema vacinal está incomple-
to para muitas pessoas - muito cedo para
abaixar a guarda.
Para onde olhamos, é possível se deparar

com algum relato de alguém que contraiu a
gripe ou testou positivo para Covid-19.

Graças ao avanço significativo
da vacinação em 2021, muitos
daqueles que estão com coro-
navírus estão com sintomas
leves ou moderados - cenário
bem diferente do que vimos há
alguns meses -, mas ainda

assim é preciso redobrar atenção e reforçar o
atendimento nos prontos-socorros, pois
ainda é preciso de cuidados médicos.
O que não dá é sobrecarregar quem está

bem por não haver funcionários suficientes
para cobrir o quadro, senão o afastamento
acabará sendo por outros motivos.

““EEssssaa  ssiittuuaaççããoo  
nnããoo  aaccoonntteecceeuu  

ddaa  nnooiittee  ppaarraa  oo  ddiiaa””
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Que a pressão para exone-
ração de Claurício Bento da
Sejel ainda repercute e deixa
sequelas em Ribeirão Pires.

* * *

Que além de Clauricio, tam-
bém foram exonerados outras
sete pessoas da secretaria,
entre elas a ex-vereadora de
Ribeirão Pires, Cleo Meira.

* * *

Que o presidente da
Câmara, Guto Volpi (PL), fez a
pressão pela exoneração de
Claurício, e seu pai, o prefeito
Clóvis Volpi aceitou a exonera-
ção a pedido do filho, mas
mandou embora também

comissionados da pasta que
eram ligados a Guto Volpi.

* * *
Que nos bastidores se afir-

ma que pai e filho estão dis-
tanciado por conta disso e
assim fez ressurgir dentro do
Governo Volpi uma figura que
estava escanteada.

* * *

Que o vice-prefeito Amigão
D´Orto (PSB) agora participa
ativamente dentro do
Governo e o que se diz, que é
por conta do afastamento
político do pai Volpi e do filho
Guto.

* * *

Que o quê se diz também é
que o vice-prefeito Amigão
está sendo bem tratado pelo
prefeito Volpi neste momento
por conta de um possível afas-
tamento de Volpi para trata-
mento médico e assim Amigão
assumiria o posto de prefeito
interino e deixaria tudo como
está, sem modificar nada no
Governo. Aguardemos o que
virá!

EEssttaa  ccoolluu  nnaa  nnããoo  aaffiirr  mmaa,,  eellaa  aappee  nnaass  ddiivvuull  ggaa  oo  qquuee  ““DDiizzeemm  ppoorr  aaíí””..

Volpi fica calado sobre
cancelamento de Taxa
do Lixo em Ribeirão

Prefeito preferiu o silêncio sobre a possibilidade de cancelar novo tributo

A Folha tentou ouvir o prefei-
to de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi
(PL), sobre a possibilidade de
cancelar a Taxa do Lixo na cida-
de. Tributo esse que foi  criado
por ele no ano passado e que os
contribuintes começarão a pagar
junto com a conta de água a par-
tir do mês que vem.
Veja o teor do e-mail enviado

pela Folha à Assessoria de
Imprensa do prefeito de Ribeirão
Pires. “Bom dia, Srs. A Folha
segue acompanhando as ações
da Prefeitura de Ribeirão Pires
quanto as mudanças nos servi-
ços e tributos municipais. Na
última sexta-feira (15), divulga-
mos que as prefeituras de Cotia
e Barueri optaram pela não
cobrança da Taxa de Lixo em
2022 em razão da crise econômi-
ca agravada nos últimos meses, a
qual vem afetando a renda dos
brasileiros. As duas cidades
estão a debater opções para que
o contribuinte não seja onerado
pelo tributo. Diante das mudan-
ças que estão sendo propostas
por estes municípios paulistas,
gostaríamos de saber se a
Prefeitura de Ribeirão Pires
seguirá com a cobrança do tribu-
to. Ou se existe planejamento
para que este tributo não seja
aplicado na Estância. Se houver,
pedimos que nos informe e deta-
lhe as alterações”. Até o momen-
to não houve resposta.

Cancelamento
Duas cidades da região metro-

politana, onde Ribeirão Pires
também está inserida, iniciaram

o ano de 2022 suspendendo a
cobrança da Taxa do Lixo, que
assim como na Estância, foi cria-
da no ano passado.
Os prefeitos de Barueri e

Cotia, Rubens Furlan (PSDB) e
Rogério Franco (PSD), respecti-
vamente, anunciaram a não
cobrança da Taxa do Lixo no iní-
cio desta semana.
O prefeito de Barueri, Rubens

Furlan, anunciou na noite de
segunda-feira (10), que não
haverá cobrança da Taxa do Lixo
em 2022. 
Assim como as demais cida-

des da região, a Câmara de
Barueri aprovou um Projeto de
Lei Complementar instituindo a
cobrança do novo tributo. A
medida se fez necessária para
atender a Lei Federal que criou o
Novo Marco do Saneamento.
"Recentemente, os municí-

pios brasileiros foram obrigados,
por legislação federal, a instituir
a taxa municipal de lixo. Todas as
cidades passaram por isso, sob o
risco de sofrer sanções, se o ser-
viço de coleta de lixo não fosse
taxado a partir deste ano", expli-
cou em publicação feita nas
redes sociais.
Furlan criticou a imposição da

Lei Federal para que os municí-
pios criem o novo tributo e
garantiu que é contra a cobran-
ça, principalmente, neste
momento de dificuldade econô-
mica da população brasileira. "É
claro que não concordei com
essa taxa impositiva. Não é justo,
neste momento econômico de

tamanha dificuldade que o país
enfrenta, onerarmos o contri-
buinte com mais um imposto",
apontou.
O gestor ainda destacou que

as cidades poderiam sofrer san-
ções judiciais se não criassem o
tributo. "Aprovamos a Lei para
não sofrermos sanções, mas não
descansamos em relação ao
assunto. Assim, solicitei aos téc-
nicos da Prefeitura que se debru-
çassem sobre este assunto para
que encontrássemos uma saída
que não prejudicasse o barue-
riense", garantiu.
Para suspender a cobrança, o

prefeito enviou à Câmara um
projeto que deve ser votado em
breve. "Solicitei aos técnicos da
Prefeitura que se debruçassem
sobre este assunto para que
encontrássemos uma saída que
não prejudicasse o barueriense.
No encerramento do ano fiscal
de 2021 verificamos que a boa
condição econômico-financeira
do município aliada à exceção
prevista em outra legislação
federal (Lei Complementar
101/2000, art. 14) permitia – de
forma excepcional – que a admi-
nistração municipal deixasse de
cobrar essa taxa. Portanto, por
estas razões, encaminharei à
Câmara Municipal um novo pro-
jeto suspendendo os efeitos da
lei", finalizou.
O prefeito de Cotia, Rogério

Franco (PSD) anunciou, na tarde
desta terça-feira (11), que Cotia
não terá cobrança da Taxa do
Lixo em 2022. Por meio de vídeo
publicado nas redes sociais, o
gestor explicou que a
Administração conquistou na
Justiça liminar em favor de uma
Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI), con-
tra a cobrança do novo tributo,
estipulado para atender uma
obrigatoriedade da Lei que criou
o Novo Marco de Saneamento,
que é federal.
"No ano passado por conta de

legislação federal, nós tivemos
que aprovar a criação da Taxa do
Lixo na Câmara Municipal. Foi
uma obrigação exigida por Lei.
Só que a Prefeitura de Cotia
nunca concordou com a cobran-
ça dessa taxa", explicou.

Ribeirão Pires
Em Ribeirão Pires a cobrança

da Taxa do Lixo, criada pelo pre-
feito Volpi, deverá começar no
próximo mês, com a cobrança do
tributo junto a conta de água.

Clóvis Volpi, prefeito de Ribeirão Pires, preferiu não falar sobre o assunto
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Ribeirão Pires deu início na
manhã de ontem (17) a primeira
etapa de vacinação contra a
Covid-19 entre crianças com
comorbidades. Mas a campanha
de imunização esbarrou em um
problema antigo, a falta de
doses. 
O município recebeu, no últi-

mo fim de semana, um lote da
vacina da Pfizer com 590 doses,
quantidade que não é suficiente
para a vacinação do público
infantil de 5 a 11 anos com
comorbidades - que apresentam
problemas de saúde. Este volume
apenas será capaz de imunizar
30% do público alvo. 
A estratégia, segundo a

Prefeitura, é de iniciar com a
vacinação das crianças com ida-
des entre 8 e 11 anos, que per-
tencem ao grupo indicado.  
A ação de imunização foi ini-

ciada na Escola Municipal
Engenheiro Carlos Ronhm (R.
Primeiro de Maio, 170 - Centro
de Ribeirão Pires). “A escolha
pela escola foi de garantir acessi-
bilidade e melhor estrutura para

atender as crianças com dificul-
dade de locomoção”, disse o
Paço. 
A equipe da Saúde municipal

realiza a imunização de segunda
a sexta-feira, das 9h às 16h.
Como exigência, é necessário que
os pais ou responsáveis apresen-
tem: RG, CPF, Cartão SUS e cartei-
rinha de vacinação da criança.
Além de comprovante de resi-
dência que confirme moradia na
cidade. 
Com a chegada de mais doses

ao município, a Prefeitura dispo-
nibilizará um novo calendário
para vacinação de crianças com
comorbidades de 5 a 7 anos.
Entre as comorbidades aptas

segundo o Governo de São Paulo
estão: pneupatias graves, doen-
ças cardiovasculares, doenças
neurológicas, doenças crônicas,
doença renal, imunocomprome-
tidos, síndrome de down, autis-
tas, deficientes visuais e deficien-
tes auditivos. 
Na sequência, a campanha

evoluirá por idade (sem comorbi-
dades), começando pelos mais

velhos até os mais novos.

Rio Grande da Serra
Na cidade vizinha, a vacinação

também foi iniciada ontem (17),
e ocorreu sem restrição de idade
para crianças com comorbidades.
Ou seja, a imunização contempla
as crianças de 5 a 11 anos.
A campanha começou na

Emeb Primeira-Dama Zulmira
Jardim Teixeira (Av. José Maria
Figueiredo, 491 – Vila
Figueiredo), e seguirá até quarta-
feira (19).
Na quinta-feira (20), a vacina-

ção estará disponível na UBS
Central  (Rua Prefeito Cido
Franco, 500 - Jardim Maria
Paula), e na sexta (21) será na
UBS Vila São João (Rua Ceará,
261).
Segundo a Prefeitura, a imuni-

zação fracionada entre as UBSs
foi a estratégia encontrada para
que não haja vacinação simultâ-
nea entre adultos e crianças, a
fim de que o público infantil não
seja exposto as síndromes gri-
pais.

RP deve vacinar só 30% das crianças com
comorbidade em razão da falta de doses

Inicialmente serão vacinadas 590 crianças com idades entre 8 e 11 anos com comorbidades

Imunização ocorre na escola Engenheiro Carlos Ronhm, das 9h às 16h

Foto: Folha Ribeirão Pires
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Cerca de 33 profissionais de
Saúde Pública que atuam em
Ribeirão Pires estão afastados de
suas funções por apresentarem
sintomas gripais ou suspeita de
Covid-19. Os dados referem-se
ao cenário da última semana,
informados pela Secretaria de
Saúde municipal.
Segundo o balanço, os funcio-

nários afastados integram as

equipes de enfermagem e de
médicos das unidades de Saúde.
24 deles estão com sintomas de
gripe e nove de Covid-19. 
O número representa 4,69%

do total de profissionais efetivos
da pasta. 
Segundo a Prefeitura, os pro-

fissionais que não estão doentes
têm que fazer hora extra para
cobrir os faltantes.

“A Secretaria de Saúde de
Ribeirão Pires solicitou que
alguns funcionários fizessem
hora extra para que não ocorres-
sem prejuízos à população e está
trabalhando também na contra-
tação de novos profissionais”,
disse o Paço, em nota.
Contudo, a contratação de

novos profissionais de Saúde só
deve ocorrer após os trâmites
que referem-se ao processo sele-
tivo aberto pela pasta em parce-
ria com a Biogesp  (Organização
Social de Saúde), que tem o obje-
tivo de contratar enfermeiro,
técnico de enfermagem e farma-
cêutico para trabalhar nas
Unidades Básicas de Saúde
(UBSs) da Estância.
Vagas de auxiliar administrati-

vo, recepcionista e agente de
serviços gerais também foram
abertas.
No último domingo (16), os

inscritos foram convocados a
prestarem prova classificatória,
sendo a primeira etapa para a
seleção.

Montante equivale a 4,69% do total de profissionais que atuam na Saúde

33 profissionais da Saúde
de RP estão afastados por
suspeita de gripe ou Covid-19
Funcionários ativos, que não estão doentes, foram designados a fazer hora extra 

A Secretaria de Saúde de
Ribeirão Pires inicia a partir desta
terça-feira (18) uma série de inter-
venções nas Unidades Básicas de
Saúde e da Família em prol da pre-
venção e conscientização sobre a
Hanseníase. A ação faz parte da
campanha “Janeiro Roxo”, mês
dedicado a falar sobre a doença.
Além de promover atividades

educacionais, para enfrentar o
estigma e as discriminações, as
unidades de saúde serão os locais
de roda de conversa e momento
para que a população tire suas
dúvidas. 
Para a coordenadora do Serviço

de Atenção Especializada (SAE),

Nanci Garrido, a promoção dessas
atividades é uma oportunidade
também para que as pessoas
conheçam mais sobre a infecção.
“Vamos chamar a atenção para a
prevenção e o tratamento adequa-
do, que é oferecido pelo SUS.
Muitas pessoas já ouviram falar
sobre a Hanseníase, mas não tem
ideia do que seja. Então vamos
conversar e tirar todas as dúvidas,
para que o conhecimento transmi-
tido, seja multiplicado para outras
pessoas”, destacou. 
As atividades acontecerão no

dia 18 na USF Jardim Guanabara às
9h30 e Ouro Fino às 10h; no dia 19
na USF Jardim Valentina às 9h e
UBS Centro Alto, às 10h. 

Confira a programação 
completa das ações

18/01: USF Jardim Guanabara -
9h30;

18/01: USF Ouro Fino - 10h;
19/01: USF Jd. Valentina - 9h;
19/01: UBS Centro Alto - 10h;
20/01: USF Jd. Caçula - 9h30;
20/01: Vila Sueli - 9h30;
20/01: USF Santa Luzia - 10h;
20/01: UBS Centro - 10h.

Campanha contra a
Hanseníase começa
nesta terça em RP

Ação acontece hoje às 10h
na USF Ouro Fino
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A cidade de Rio Grande da Serra
celebra, em 20 de janeiro, o dia de
seu padroeiro, São Sebastião. A
festa, que completa 115 anos em
2022, e que conta com o apoio da

Prefeitura de Rio Grande da Serra,
está repleta de atividades. Entre
elas, uma procissão, que ocorrerá
nesta quinta-feira (20), com saída
após a missa das 19h, da Igreja

Matriz, que fica localizada em fren-
te à Praça da Bíblia. Neste mesmo
dia, haverá uma quermesse, que
ocorrerá das 18h às 22h, no salão
paroquial. 

O ponto alto da celebração
ocorrerá no domingo (23), com a
5ª Cavalgada em homenagem à
São Sebastião, com saída às 9h30,
em frente à Praça da Bíblia. Os
cavaleiros passarão pela Rua
Prefeito Cido Franco, vão atraves-
sar a SP-122 – Rodovia Deputado
Adib Chammas, percorrerão a
Estrada de Ribizi, que sairá na Rua
Ana Bela, pegarão a Avenida Jean
Lieutaud, saindo na Avenida Dom
Pedro I e finalizarão o percurso na
Praça da Bíblia. 
O prefeito Claudinho da

Geladeira enfatizou a importância
da Festa, que faz parte da tradição
da cidade antes mesmo de sua
emancipação, há 57 anos.
“Conhecer e valorizar nosso passa-
do é fundamental para abraçar o
nosso futuro. A Festa de São
Sebastião faz parte de nossa histó-
ria e de nossa fé. Uma honra poder
fazer parte deste momento”, disse. 
O padre José Osvaldo, que assu-

miu a Paróquia de São Sebastião
no fim do ano passado, ressalta a
relevância da devoção à São
Sebastião. “A festa de São

Sebastião acontece há 115 anos, e
penso que muitos ajudaram e mui-
tas graças aconteceram pela inter-
cessão de São Sebastião. Essa
devoção faz parte da cultura da
população antes mesmo da exis-
tência de Rio Grande da Serra”,
disse. 

História -A imagem do padroei-
ro de Rio Grande da Serra fica
exposta junto à Capela de São
Sebastião, localizada no centro da
cidade e que foi erguida em 1611,
por tropeiros que traziam sal de
Santos para o Planalto. O local
guarda a imagem de São
Sebastião, esculpida em 1906, por
um peregrino desconhecido que,
após ser acolhido pela família
Pandolfi, partiu deixando a ima-
gem como forma de agradecimen-
to. 
Na década de 70, a capela foi

elevada a patrimônio histórico e,
atualmente restaurada, é o marco
zero da cidade. Antes da chegada
da imagem, a mesma era conheci-
da como Capela de Santa Cruz,
entretanto, passou a ser conhecida
como Capela São Sebastião.

Procissão sairá da Igreja Matriz após a missa das 19h

Rio Grande da Serra se mobiliza 
para celebrar o Dia de São Sebastião

Comemorações pelo padroeiro da cidade serão iniciadas na próxima quinta-feira (20)



1100 TTeerrççaa--FFeeiirraa,,  1188  ddee  JJaanneeiirroo  ddee  22002222PPuubblliicciiddaaddeeFFoollhhaa  



1111PPoollíícciiaa FFoollhhaa  TTeerrççaa--FFeeiirraa,,  1188  ddee  JJaanneeiirroo  ddee  22002222

Quatro criminosos mantive-
ram uma adolescente refém
durante um roubo à residência,
durante à tarde da última quin-
ta-feira (13), na Vila Zampol
em Ribeirão Pires. A vítima
estava sozinha na casa do avô

no momento em que os
homens invadiram a casa.
O crime aconteceu por volta

das 15h, na rua Adolfo Joane
Zampol. De acordo com infor-
mações do boletim de ocorrên-
cia, o grupo tocou a campainha

da residência e, por estar sozi-
nha no local, a vítima optou
por não atendê-los.
Os indivíduos, então, invadi-

ram a casa e conseguiram ren-
der a adolescente, que perma-
neceu com a cabeça coberta
durante a ação criminosa.
Entre os pertences roubados
estão dois vasos de porcelana,
equipamentos e maquinários
como furadeira, lixadeira e
caixa de ferramentas, note-
book, impressora, artigos de
pesca, jóias e afins. Estima-se
que mais objetos tenham sido
roubados, já que no momento
do registro do boletim de ocor-
rência ainda não havia sido
possível fazer um levantamen-
to completo.
O avô da vítima e proprietá-

rio da residência só chegou ao
local após a fuga dos crimino-
sos e deparou-se com a neta
abalada. Em razão disto, a ado-
lescente foi encaminhada para
sua residência e não esteve
presente durante a elaboração
do registro da ocorrência.
O dono do imóvel ainda

apresentou um aparelho celu-
lar, que não pertence aos fami-
liares, encontrado no local. O
dispositivo foi apreendido e
deverá colaborar com as inves-
tigações.
Segundo informações apu-

radas pela Folha, já pela
manhã seguinte ao ocorrido, o
delegado titular de Ribeirão
Pires, doutor Wagner
Milhardo, instaurou inquérito
a respeito do roubo e ordenou
o cumprimento de diligências
em buscas de indícios que pos-
sam levar a identificação e
localização dos autores. A
Polícia Civil também começou
ouvir possíveis testemunhas do
caso.

Adolescente é mantida refém por 4 criminosos
durante roubo a residência na Vila Zampol

Indivíduos invadiram a casa e renderam a vítima, que havia recusado abrir a porta momentos antes

Caso aconteceu na Vila Zampol, em Ribeirão Pires 

Foto: Reprodução
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Um idoso de 76 anos morreu
após ser atingido por uma árvo-
re, na tarde do último domingo
(16), na Vila Bonita em Ribeirão
Pires. Segundo informações, a
vítima - identificada como
M.P.S. - realizava atividades
habituais no quintal de sua resi-
dência, quando foi surpreendi-
do pela queda da árvore.
O acidente aconteceu na rua

Emília Amaral de Menezes, por
volta das 18h15. Equipes do
Samu ainda tentaram realizar
os procedimentos de reanima-
ção no idoso, que não resistiu
aos graves ferimentos e teve
óbito confirmado ainda no local
dos fatos. Viaturas da Polícia
Militar também estiveram no
local e prestaram apoio.
A Polícia Científica esteve no

local e, após os procedimentos
padrões de perícia, liberou o
corpo da vítima ao IML
(Instituto Médico Legal), onde
foram realizados exames.
O caso foi registrado na

Delegacia de Ribeirão Pires
como morte acidental. 

Árvore cai e mata 
idoso na Vila Bonita

Idoso de 76 anos realizava atividades no quintal quando foi atingido

Vítima não resistiu aos ferimentos e teve morte confirmada no local

Foto: Divulgação

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um homem de 39 anos foi atro-
pelado e morto no km 8 da
Estrada de Sapopemba, altura da
Vila Santa Isabel, em Ribeirão
Pires, na noite do último domingo
(16). O motorista responsável
fugiu sem prestar socorro à vítima
que faleceu ainda no local dos
fatos.
O atropelamento aconteceu

por volta das 22h. Segundo infor-
mações do boletim de ocorrência,
a Polícia Militar Rodoviária foi
acionada, mas - ao chegar ao local
- deparou-se com  M.S.E. sem os

sinais vitais. 
No momento do atendimento

da ocorrência não foram encon-
tradas testemunhas que pudes-
sem colaborar a determinar preli-
minarmente a dinâmica do aci-
dente, bem como fornecer dados
que culminem na identificação do
motorista responsável.
O caso foi registrado como

homicídio culposo na direção de
veículo automotor e teve inquéri-
to instaurado na Delegacia de
Ribeirão Pires, por onde as apura-
ções prosseguirão.

Homem é atropelado
e morto na Estrada
de Sapopemba

Atropelamento aconteceu no km 8 da Estrada de Sapopemba
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A Polícia Militar prendeu em
flagrante o jovem de 24 anos
acusado de furtar objetos da
Igreja Evangélica Assembleia de
Deus, em Ribeirão Pires, na últi-
ma sexta-feira (14). O indivíduo
- identificado como L.K. - foi
localizado na Rodovia Índio
Tibiriçá, próximo ao Centro de
Ouro Fino, após ser detido por
um dos membros do templo
religioso.
O furto foi notado pelo repre-

sentante da igreja pela manhã,
na Estrada Eduardo Valeriano
Nardelli. Segundo relatou aos
militares, ao chegar ao local,
notou que as portas estavam
abertas, não apresentando
sinais de arrombamento, e que
três torneiras, um carrinho de
mão e uma escada não estavam
no local.  
Diante da situação, o respon-

sável saiu em busca do autor do
furto pelas redondezas do bair-
ro, localizando-o em posse dos
objetos. 
O membro da igreja se apro-

ximou de L.K. e afirmou que tais

peças lhe pertenciam e que tam-
bém queria de volta a furadeira
e a serra mármore que haviam
sido levadas em dias anteriores. 
Segundo informações do

boletim de ocorrência, a igreja
teve outros objetos furtados,
mas o crime não chegou a ser
comunicado oficialmente por
meio de boletim de ocorrência.
Na ocasião, além da furadeira e
da serra mármore, também
foram levados fios, panelas,
martelo, chave de fenda e três
caixas de som.
Ao ser indagado, L.K. afirmou

que “não era ladrão” e partiu
em sua direção para agredi-lo.
Para se defender, o responsável
pelo templo religioso desferiu
um soco no rosto do autor e
conseguiu detê-lo até a chegada
dos militares. 
Já na presença dos policiais, o

jovem confessou que havia fur-
tado os objetos. Após ser levado
a UPA Santa Luzia para receber
os cuidados médicos necessá-
rios em razão dos ferimentos
sofridos, L.K. foi conduzido à

Delegacia de Ribeirão Pires,
onde teve a prisão decretada.
Além disto, o delegado de plan-
tão representou pela prisão pre-
ventiva, tendo como embasa-
mento as passagens criminais de
L.K.
Em abril do último ano, o

jovem já havia sido detido pela
Guarda Civil Municipal de
Ribeirão Pires por ter furtado
três locais em apenas um dia,
também na região de Ouro Fino.
Na ocasião, o jovem furtou

cabos elétricos de uma residên-
cia e da Unidade de Saúde da
Família (USF), além objetos per-
tencentes à Escola Municipal
Palmira Antônio Pereira - tam-
bém localizada no bairro. Por
meio de diligências, a GCM con-
seguiu recuperar os objetos e
devolvê-los às vítimas. L.K tam-
bém confessou ser o autor de
ambos os furtos.
Após os trâmites legais, L.K.

foi conduzido à Cadeia Pública
de Santo André, onde permane-
cerá à disposição da Justiça para
a audiência de custódia.

Jovem é detido por membro de igreja 
em Ouro Fino após furtar objetos do local

Autor já havia sido detido no ano passado por ter furtado uma residência, a USF e uma escola no mesmo bairro

L.K. tem 24 anos e foi encaminhado  à Cadeia Pública de Santo André

Foto: Divulgação
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Fonte de extrema dor e fra-
queza, as lesões do nervo ciáti-
co podem ser comprometedo-
ras e desgastantes para o coti-
diano dos pacientes. No corpo
humano, este nervo se inicia no
final da coluna, passando pelos
glúteos e parte posterior da
coxa, e nesse trajeto ele pode
causar a sensação de formiga-
mento, pontadas ou choque

elétrico. 
A fim de reverter essa condi-

ção de maneira viável e pouco
comprometedora à saúde, a
ozonioterapia apresenta avan-
ços promissores na área. 
Segundo Melissa Castelani,

fisioterapeuta e terapeuta Bio-
Oxidativa O2O3, a inflamação
no local pode ocorrer devido ao
encurtando do piriforme locali-
zado numa área profunda da
nádega, e a falta de alongamen-
to e fortalecimento da região
faz com que o músculo compri-
ma o nervo. 
Ainda mais comum, são as

lesões em decorrência da hérnia
de disco, pois cada vértebra da
coluna tem um disco, e quando
"estoura", comprime o nervo. 
“A redução do volume da

hérnia de disco é um efeito
terapêutico do uso do ozônio,
que promove a redução e a des-
compressão do nervo, propi-
ciando a melhora da microcircu-
lação de oxigênio para os teci-
dos danificados”, explica a dou-
tora Melissa. 
Vale ressaltar que a ozoniote-

rapia no tratamento de crises
de coluna, é reconhecido por lei
e está entre as PICS, Práticas
Integrativas Complementares à
Saúde, sendo indicada em razão
dos efeitos analgésicos e anti-
inflamatórios capazes de redu-
zir rapidamente as dores inten-
sas. 
Outra característica do gás

ozônio é ser antibiótico natural,
podendo ser administrado siste-
micamente e por injeções
locais, assim, tratando nas cri-
ses de nervo ciático e hérnia de
disco, além de poder ser adota-
da como prevenção de crises,
melhorando a qualidade de vida
do portador. 
Para saber mais, basta agen-

dar uma consulta com a doutora
Melissa Castelani pelo telefone
(11) 99890-8066, a qual presta
atendimento no Espaço O3
Vida, localizado na rua Renato
Andreoli, 180, Centro de
Ribeirão Pires.  
Detalhes sobre a aplicação da

ozonioterapia podem ser confe-
ridos no perfil @dramelcastela-
ni no Instagram.

Efeitos da ozonioterapia
após lesões do nervo ciático
O tratamento promove ação analgésica e anti-inflamatória para alívio da dor

Dra. Melissa Castelani,
fisioterapeuta e ozonoterapeuta

As inscrições para trabalhar
no Censo Demográfico 2022
estão abertas até 21 de janei-
ro. Para o Grande ABC, o
Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE)
oferece 2.746 vagas temporá-
rias de recenseador, agente
censitário municipal e agente
censitário supervisor.
Para todos os cargos, os

candidatos precisam ter ensino
fundamental completo. Os
salários ofertados variam de

R$ 1.700 (agente) a R$ 2.100
(recenseador). As inscrições
devem ser feitas pelo site
https://conhecimento.fgv.br/c
oncursos/ibgepss21.
Para as funções de agente

censitário municipal e agente
censitário supervisor, a taxa de
inscrição é de R$ 60,50, e, para
recenseador, de R$ 57,50.
As provas estão marcadas

para 10 de abril, respeitando
os protocolos sanitários de
prevenção da Covid-19. O
resultado final dos aprovados
será divulgado em 6 de maio.
O secretário-executivo do

Consórcio Intermunicipal
Grande ABC, Acacio Miranda,
destacou a importância do
Censo Demográfico para os
municípios da região planeja-
rem suas políticas públicas.
“O Censo é a principal fonte

de dados sobre a vida da popu-
lação brasileira, trazendo um
diagnóstico periódico sobre
todas as regiões do país. São
informações imprescindíveis
para o planejamento das políti-
cas públicas no Grande ABC”,
afirmou.

Concurso público do
IBGE tem 2.700 vagas
para o Grande ABC

Inscrições podem ser feitas
online até 21 de janeiro



1177PPuubblliicciiddaaddee FFoollhhaa  TTeerrççaa--FFeeiirraa,,  1188  ddee  JJaanneeiirroo  ddee  22002222


